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Livsmedelsbutiker
Ett smart temperaturövervakningssystem för livsmedel
TermoSense® är ett trådlöst sensorsystem som mäter, rapporterar, larmar, styr och 
journalför olika typer av tillstånd; Temperatur, fukt, kylkompressortillstånd, med mera.

Systemet är skalbart och passar såväl små närbutiker som supermarkets. Du får full 
överblick på temperaturer i realtid och även statistik med förändringar över tid.

Temperaturkontroll av in- eller utleveranser loggas med ett enkelt kontrollverktyg. 
Inmätningen sparas direkt och trådlöst till webb i en tabell under respektive leverantör.

Så här fungerar det
Trådlösa sensorer monteras enkelt i kyl- och 
frysenheter och vid kylkompressorer. 

Information om bland annat aktuell temperatur 
loggas och sänds trådlöst via en mottagare till din 
kundsida på termosense.se, där varje mätvärde 
registreras och journalförs kontinuerligt. 

Via Internet (dator eller mobiltelefon) kan du på ett 
smidigt sätt observera aktuella värden eller 
förändringar över tid i form av kurvor. Förutom 
nutid så kan du enkelt i en kalender stega tillbaka 
för att se diagram från valfri tid.

Om temperaturen skulle stiga eller sjunka för 
mycket över en definierad tid skickas en SMS-
varning till dig och/eller den som ansvarar för en 
viss avdelning. 

I god tid!
Övervakningssystemet kan automatiskt analysera och varna för potentiella risker som inte 
skulle upptäckas annars, till exempel försvagade kylkompressorer, kyl-frysar som tappar i 
kraft och kan komma att ligga på gränsen av sin förmåga, etc.

Även serviceavtal finns som tillägg, innehållande bland annat second opinion och att 
SensiNet på distans kan bedöma och felsöka dina kylenheter. I sådana fall har vi en tät 
personlig kontakt.
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TermoSense® systembeskrivning

De trådlösa sensorerna utgör basen för TermoSense®-systemet. De är täta, tåliga och så 
gott som underhållsfria med upp till 17 års batterilivslängd. 

Den intelligenta basstationen samlar alla mätvärden och genererar larm då något avviker, 
samt skickar data vidare till din kundsida på termosense.se via Internet, där du får god 
överblick över din aktuella systemstatus och även statistik som diagram. 
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